ी. सं गमे र चॅ रटे बल ट, लातू र

ी. ि पु रा किन िव ान महािव ालय, लातू र
RELIANCE LATUR PATTERN
(NEET / JEE / NDA / IISER)
College Website - https://www.edurlp.com
__________________________________________________________________________________

वेश ि येची िनयमावली
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

कॉलेज वेशासाठी ऑनलाईन न दणी करणे अिनवाय आहे. न दणी कर यासाठी खालील
िदले या िलं कवर ि लक क न न दणी फॉम अचू क भरणे आव यक आहे.
न दणीसाठी 100/- शु क आकारले जाईल. (उपल ध ऑनलाईन पेमट ारे शु क भरावे.)
न दणी पूण झा यावर Registration ID जपून ठे वावा.
न दणी के यानं तर वेशासाठी GET ADDMISSION या टॅबवरती ि लक करावे.
सं पणू फॉम अचू क व काळजीपुवक भरावा. (पु हा फॉमम ये फे रबदल करता येणार नाहीत.)
वेश िनि तीसाठी िकमान 1100/- शु क भरणे अिनवाय आहे.
अ) Electronics, Computer Science, Crop-Science, Electrical Maintenance,
Mechanical Maintenance इ यादी सव ि ल ी िवषय उपल ध आहेत.

िकं वा
ब) भूगोल िकं वा सं र णशा + उपल ध ि तीय भाषा - िहंदी / मराठी / सं कृ त
नोट :- सदर िवषय िव ा या या मेरीटवर आधारीत िनयमानु सार दे यात येतील.
(अिधक मािहतीसाठी कायालयीन सिचव ी. ाने र पुरी यां ना 9403865911 या नंबरवर सं प क करावा.)

(8)

(9)

फॉम भर यासाठी खालील कागदप े (सॉ टकॉपी) आव यक आहेत. सव कागदप े
वयं ह ता रीत (Self Attested) असावेत.
अ) इ. 10 वी बोडाची गुणपि का
आ) आधार काड
इ) पासपोट साईज फोटो
ई) वा री
उ) जात माणप (मागास वगासाठी)
ऑनलाईन भरले या फॉमची ि ट काढू न मूळ कागदप ासह महािव ालयात दाखल करावे.
(महािव ालय सु झा यानं तर)

न दणी / वेश िलं क
(10) कॉलेज + लास म ऑनलाईन वेशासाठी खालील िलं कवर ि लक करावे.
https://www.edurlp.com/registerforadmission.php

(11) नेमो ऑनलाईन कोस या न दणी/ वेशासाठी खालील िलं कवर ि लक करावे.
https://www.edurlp.com/nemo.php

शु क रचना
नेमो ऑनलाईन वेश
1

2

RLP

(एका शै िणक वषासाठी)
अ) 25,000/- वािषक शु क
ब) 10,000/माट टॅबलेट फोन शु क
35,000/-

लास म वेश (ऑफलाईन)

1 इ. 11 वी वेशाकरीता 70,000/अ) 25,000/- महािव ालय शु क
ब) 45,000/- NEET/JEE/NDA/IISER

55,000/-

(Competitive Coaching Programme)
वेशाकरीता 80,000/-

55,000/-

(Competitive Coaching Programme)
वेशाकरीता 70,000/-

(दोन शै िणक वषासाठी इ. 11 वी 2 इ. 12 वी
आिण इ. 12 वी)
35,000/थम वष
अ) 25,000/- महािव ालय
20,000/ि तीय वष
ब) 55,000/- NEET/JEE/NDA/IISER

एकू ण दोन वषासाठी

3 रपीटर

नेमो ऑनलाईन ते लास म (ऑफलाईन) वेश
फ नेमो ऑनलाईन वेशीत िव ा यासाठी शु क रचना

वग
इ. 11 वी
इ. 12 वी
रपीटर

एकू ण वािषक शु क

वजा झालेली शु क

देय शु क

70,000/-

25,000/-

45,000/-

80,000/-

25,000/-

55,000/-

70,000/-

25,000/-

45,000/-

नोट :- िव ा या या ऐि छक अ यास मानुसार शु क रचना असेल. सव िव ा यासाठी अिनवाय नसेल.
सं पक . :- 1)
ी. िमहीर उपा याय सर – 9991581993
2)
ी. ीराम कु लकण सर – 7020397520
3)
ा. ओंकार होनराव सर – 8805987353
4)
ा. उमाकां त होनराव सर - 9850035051

